POZVÁNKA
Individuální dárcovství 2.0
Co funguje a na co si dát radši pozor
aneb i z průšvihu může být nakonec úspěch (ale i naopak)
KDY: 20.6.2016 od 14:00 do 17:30
KDE: ČSOB Inspirace, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1

Program:







14:00 – 14:15 Klára Šplíchalová, Fórum dárců – Přivítání a úvod
14:15 – 14:30 Radek Jiřičný, InsightLab – Výsledky výzkumu veřejného mínění na téma
dárcovství u nás, červen 2016
Dozvíme se odpovědi na otázky, Jak lidé u nás darují? Co jim vyhovuje a které způsoby
nevyhledávají? Jaký dar lidé považují za malý a co už jim připadá jako velká částka? Uplatňují Češi
potvrzení o daru?
14:30 – 14:50 Mirka Nebuželská a Veronika Vinická, 22 hlav - Sbírka a získávání financí na
dobrou věc z pohledu auditora
Jak na výběr finančních prostředků při různých akcích, prodej předmětů v aukci, dražbě, prodej
předmětů na pokladnách partnerů, tombola, slosování, dar nebo nedar (bezúplatné versus
úplatné plnění)
14:50 – 15:10 Pavla Gomba, Unicef – Novinky v individuálním dárcovství
Jak pracovat s trendy a novinkami?. Hodí se pro všechny to, co už fungovalo jinde? Tipy a
zkušenosti, příklady zahraničních kampaní, co fungovalo a co oproti všem předpokladům nikoliv,
zkušenosti s crowdfundingem.





15:10 – 15:20 Diskuze
15:20 – 15:40 Přestávka
15:40 – 16:00 Tomáš Jindříšek, Dark Side - Jak díky marketingu ulovit dárce v rychlé době?



Možností je čím dále tím více, crowdfundingové kampaně frčí a některé tradiční možnosti na
první pohled nefungují. Je to ale skutečně tak? Navíc ty firmy jsou obzvlášť zvláštní? Máte někdy
pocit, že dárci jsou z jiného vesmíru?
16:00 – 16:20 Jitka Pánková, Dobro.ZOOT – Sbírkové předměty a charitativní merchandisig.
Jaké jsou výhody a nevýhody merchandisingu, obvyklé i méně obvyklé nosiče. Jak nemá vypadat
věc nebo produkt, když očekávám, že mě bude reprezentovat nebo mi má dokonce získat
peníze? Co jsou naopak „must have“, na co rozhodně nezapomínat! Tipy a příklady pro inspiraci




16:20 – 16:30 Diskuze
16:30 – 17:00 Networking

Registraci, prosím, potvrďte nejpozději do 16.6.2016 na email klierova@donorsforum.cz.

S kým se setkáte?
Klára Šplíchalová, Fórum dárců
Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců vystudovala
Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, ve Fóru dárců pracuje již
více než dvanáct let a podílela se na projektech jako Klub
firemních dárců DONATOR, Asociace firemních nadací a fondů,
dárcovský portál Darujsprávně.cz a další. Dlouhodobě se angažuje
v oblasti rozvoje dárcovských metod a propojování komerčního a
nonprofitního sektoru, a také prosazování kvalitních podmínek pro
efektivní fungování neziskových organizací a zvyšování jejich
transparentnosti. Je členkou Výboru pro legislativu a financování
Rady vlády pro NNO.

Radek Jiřičný, InsightLab
Výzkumem trhu a veřejného mínění se začal zabývat v roce 1997
jako statistik ve společnosti ppm factum (dříve Factum Invenio).
Od roku 2007 do 2012 pak byl v této společnosti ředitelem
produkce s odpovědností za vedení oddělení terénního sběru a
zpracování dat. Od roku 2013 je ředitelem výzkumu ve společnosti
InsightLab, která se zaměřuje především na realizaci online
komunit, kvantitativní a kvalitativní online výzkum. Za svoji
dlouholetou kariéru se podílel buď přímo, nebo jako interní
konzultant, na velkém množství výzkumných projektů z různých
oblastí. Byl garantem metodické správnosti výzkumů, podílel se na
vývoji interních standardů, značkových řešení, online nástrojů pro
správu a prezentaci dat.

Mirka Nebuželská, 22 hlav
Auditor (člen Komory auditorů České republiky), účetní expert,
IFRS specialista, CISA (člen ISACA), člen Metodické rady Svazu
účetních pro státní a nestátní neziskové organizace aktivní lektor v
oblasti účetnictví, daní a související problematiky v oblasti
nestátního neziskového sektoru, státních organizací a
podnikatelských subjektů publikační a další odborná činnost
zaměřená primárně na účetnictví, daně a finanční řízení nestátních
neziskových organizací. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou
Praha, obory Informační technologie, Účetnictví a finanční řízení
podniků se stáží na University of Stirling, Velká Británie.
Pracuje jako výkonný ředitel a partner v auditorské a
poradenské společnosti 22HLAV, člen mezinárodní aliance
účetních a právních firem MSI Global Alliance

Veronika Vinická, 22 hlav
Asistent auditora (člen Komory auditorů České republiky). Aktivní
lektor v oblasti účetnictví, daní a související problematiky v oblasti
nestátního neziskového sektoru, státních organizací a
podnikatelských subjektů
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou Praha, obory Podniková
ekonomika a management, Retail Management
Pracuje jako manažer auditu v auditorské a poradenské
společnosti 22HLAV, člen mezinárodní aliance účetních a právních
firem MSI Global Alliance

Pavla Gomba - Unicef
Pavla Gomba pracuje od roku 2000 jako výkonná ředitelka UNICEF
ČR. Před tím působila na Nizozemské obchodní komoře a
obchodním oddělení Dánského velvyslanectví v Praze. Jako
konzultant pracovala rovněž na finančním oddělení Magistrátu
města Masvingo v Zimbabwe.
V letech 2004 – 2010 vykonávala funkci člena Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání. Od roku 2008 je členkou Správní rady Nadace
rozvoje občanské společnosti, v roce 2010 byla zvolena členkou
vládního Výboru pro práva dítěte. Pavla Gomba absolvovala obor
Finance na VŠE Praha. Pravidelně publikuje na aktuální témata z
oblasti rozvojové pomoci a mezinárodní bezpečnosti, na základě
zkušeností z cest do krizových oblastí vydala knihu „Slyšíte nás“.

Tomáš Jindříšek, Dark Side
Managing Partner a spoluzakladatel agentury Dark Side. Předtím
působil deset let jako ředitel OgilvyInteractive, internetové divize
mezinárodní reklamní sítě Ogilvy.
Tomáš je rovněž předsedou představenstva Asociace direct
marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu. Marketingové
komunikaci a internetu se profesionálně věnuje od roku 1998,
pravidelně přednáší a publikuje, působí jako člen řady odborných
porot a aktivně se zapojuje do projektů pro významné značky. Je
duchovním otcem projektu Zasedačka roku a spoluautorem
projektu Ceskovdatech.cz. Je certifikovaným koučem u
mezinárodní koučovací federace (ICF).
Jeho koníčkem je pomoc obecně prospěšnému sektoru, mimo jiné
působí jako předseda představenstva neziskové organizace Jahoda
a je spoluautorem prvního crowfundingového portálu pro
neziskovky Darujspravne.cz.

Jitka Pánková, Dobro.ZOOT
Ing. Jitka Pánková, koordinátorka neziskové sekce DOBRO
internetového obchodu ZOOT
Vzděláním ekonomka, srdcem dobrodružka. Zajímá se o
ekonomickou a ekologickou udržitelnost světa, protože věří,
že to jsou dobré výzvy, které by měly lidstvo postrkávat
dopředu.

